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1. ÚVOD  
 
Součástí dědictví České republiky po bývalém Československu jsou i problémy vyvolané 
socialistickým plánováním. Centrálně spravované hospodářství zaměřené výhradně na plnění plánu 
nerespektovalo nutnost energeticky efektivního a přitom šetrného zacházení se zdroji. V důsledku 
této politiky se Československo stalo jedním z největších světových původců škodlivin a hnacích 
plynů.    
 
Od „sametové revoluce“ uplynulo již více než 12 let a Česká republika se připravuje na vstup do 
Evropské Unie.  
 
V rámci inventarizace stavu společnosti patří oblast životního prostředí k nejobtížnějším problémům. 
 
Předkládaný materiál se zabývá jak dosaženým zlepšením, tak i nutnými zásahy do oblasti životního 
prostředí a současně popisuje institucionální rámcové podmínky jak na národní, tak i evropské 
úrovni. Kapitola dvě zobrazuje vývoj problematiky životního prostředí na území dnešní České 
republiky. Dále se zabývá otázkou vývoje politiky životního prostředí a úlohou jednotlivých 
institucí.  
 
Úkolem kapitoly tři je načrtnout vliv environmentálních „acquis“ a zobrazit stav aplikace evropských 
pravidel. 
 
Protože za hlavní podíl emisí je odpovědná výroba energie, budeme se zabývat  pokrokem, resp. i 
nápravnými opatřeními v této oblasti, která je ještě nutno podniknout. 
  
Československo bývalo největším původcem oxidu uhličitého na světě. Tato okolnost je, vedle stále 
důraznější veřejné diskuse o antropogenním vlivu skleníkového efektu a nutnosti snížení množství 
hnacích plynů při přebírání ustanovení Evropské Unie, týkajících se hnacích plynů , důvodem 
rozporů z hlediska potenciálů účinnosti. 
 
Posouzením stavu českého životního prostředí je věnována čtvrtá kapitola. V  odstavcích členěných 
podle jednotlivých oblastí objasňuje vývoj posledních let.  
 
Relativně vysoká priorita je přikládána podkapitole „Energie“, a to z již dříve zmíněného důvodu 
významu této oblasti pro životní prostředí.  
 
Zprávu končí kapitola o investicích do oblasti životního prostředí a daňové situaci v České republice. 
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2. POSTOJ K PROBLEMATICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE  
 
2.1 Pozadí a vývoj stavu životního prostředí v České republice  

 
Území České republiky  je již od dob průmyslové revoluce vysoce industrializováno. Přestože v roce 
1938 patřila Československá republika mezi hospodářsky rozvinuté evropské státy, nebyl její 
ekonomický růst spojen se znečišťováním životního prostředí více, než ve srovnatelných zemích. 
  
V období let 1939 až 1945 docházelo k exploataci výrobních zdrojů a fosilních paliv bez ohledu na 
vliv na životní prostředí nebo hospodářství. Po r. 1945 se ČSSR snažila zmenšit hospodářské rozdíly 
mezi českými, moravskými a slezskými regiony a Slovenskem především výraznou industrializací 
Slovenska. Hlavní důraz byl kladen na vybudování těžkého průmyslu, intenzivně využívajícího 
surovinové a energetické zdroje a dále pak na výstavbu chemického průmyslu. Spotřební průmysl 
s dobrou předválečnou tradicí byl naproti tomu zanedbáván a postupně zaostával1. 
 
Bylo preferováno umísťování průmyslových objektů v blízkosti míst těžby hnědého uhlí, což vedlo 
k vytváření tzv. „Hot Spots“.  V letech 1945-1988 způsobila těžba uhlí a uranu2  závažné škody na 
životním prostředí. Důsledky se projevily zejména v severozápadních Čechách, na severní Moravě  a 
ve Slezsku.  
 
Ke znečištění ovzduší přispěla rozhodujícím způsobem výroba elektrické energie a tepla z hnědého 
uhlí. 
 
Československý průmysl byl jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí na světě. Ročně 
se například dostávalo do atmosféry 210 kg SO2 na obyvatele, což odpovídalo dvanáctinásobku 
hodnoty, zjištěné v dřívější SRN.  
 
Mimořádně výrazně se znečištění životního prostředí projevovalo v oblastech tzv. „Hot Spots“ (v 
české části černého trojúhelníku, na severní Moravě a v některých městských oblastech, například 
kolem Prahy). Důsledkem byly kyselé deště, zkáza lesních porostů, špatná kvalita pitné vody, 
nemoci i úmrtí způsobené vlivy  životního prostředí. Délka života v některých oblastech byla o 10 let 
kratší než v EU3. 
  
Kolektivizace zemědělství vedla k neadekvátním výrobním metodám: pěstování monokultur, 
hromadnému chovu hospodářských zvířat, nepřiměřenému využívání průmyslových hnojiv atd.  
 
Orientace na méně náročné odbytové trhy socialistických států nijak nenutila české plánované 
hospodářství využívat nejlepších a nejmodernějších technologií. 
 
Narůstající nespokojenost obyvatelstva vyvolaná zhoršující se ekonomickou situací byla – 
v oblastech s nejsilněji poškozeným životním prostředím –těmito vlivy a jejich zdravotními  
důsledky ještě zesílena4. 
 

                                                 
1   Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní rozvojový plán České Republiky, Juni, 2001, str. 9. 
2   Uran byl hlavně vyvážen do SSSR. 
3    Randzio-Plath, Christa und Friedmann, Bernhard, Unternehmen Osteuropa - eine Herausforderung für die 
Europäische     Gemeinschaft; Zur Notwendigkeit einer EG-Ostpolitik, Nomos-Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 1994, 
str. 179. 
4   Ministerstvo pro místní rozvoj, 2001, str. 9 f.. 
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V 90. letech se zatížení životního prostředí v České republice výrazně snížilo. 
 
Tento vývoj je v letech 1990 – 1992 nutno přičíst zejména poklesu průmyslové výroby a ostatních 
hospodářských aktivit. V důsledku přeměny struktury a ekonomické recese došlo k uzavírání 
neproduktivních průmyslových závodů s energeticky a surovinově náročnou výrobou.  
  
Od roku 1992 převážil význam dalších, ekologicky výhodnějších vlivů. Pokračující transformace, 
vysoké výdaje v oblasti životního prostředí, realizace státní environmentální politiky a stále 
aktivnější snahy komunálního i průmyslového sektoru zvýšenou měrou přispívaly ke snížení 
ekologického zatížení.  
 
Vliv ekonomické transformace na situaci v oblasti životního prostředí se projevil následujícím 
způsobem: snížení těžby fosilních paliv do r. 1995 s následnou stagnací, pokles intenzivního užívání 
energie v hospodářství, pokles podílu fosilních energetických zdrojů na výrobě primární energie, 
zvýšení podílu bezolovnatého benzinu na celkové spotřebě pohonných hmot, zvýšení počtu vozidel 
se zabudovanými katalyzátory, pokles emisí škodlivin do ovzduší a vod a rovněž snížení vlivu 
zemědělské výroby na životní prostředí5. 
 
«The Czech Republic is responsible for about 1% of world CO2 emissions!»6. Přesto by se mělo vzít 
v úvahu, že Česko již dokázalo své emise CO2 výrazně snížit. 
Přes podstatné zlepšení patří emise škodlivin v České republice i nadále k nejvyšším v porovnání se 
zeměmi OECD.    
  
 
Škodliviny v ovzduší v r. 2000 - porovnání: 
 
 Česká republika OECD- průměr 
Emise SO2 (kg/obyv.) 68,0 39,2 
(kg/1000 US$ HDP) 5,3 2,0 
Emise NOx 
(kg/obyv.) 

41,1 41,1 

(kg/1000 US$ HDP) 3,2 2,1 
Emise CO2 (t./obyv.) 11,7 10,9 
(t./1000 US$ HDP) 0,93 0,52 
Zdroj: OECD, OECD Environmental Data Compendium, ANNEX I.A: Selected Environmental Data (1), 2001. 
 
 

 
2.2. Česká environmentální politika 

 
V ČSSR neměla ochrana životního prostředí žádnou politickou prioritu.  
 

                                                 
5    Ministerstvo životního prostředí, 3. Příčiny změn životního prostředí, Prag, 17.03.1999 
6 European Parliament, Directorate General For Research, Directorate A: Medium- and long-term Research, Division 

for Industriy, Research, Energy and Environment, STOA, Maria Velkova: Environment and Energy: Challenges of 
Enlargement, Luxemburg, 9.1.2001. 
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 „Sametová revoluce“ v r. 1989 položila základy ke skutečné ekologické politice. První roky se 
vyznačovaly euforii a přebíráním důležitých funkcí v environmentálních institucích členy bývalých 
opozičních hnutí za záchranu životního prostředí a občanských hnutí.  
 
V roce 1990 zahájilo práci Ministerstvo životního prostředí. Ve stejném roce byl schválen 
ambiciózní program životního prostředí „Rainbow“. Do popředí se dostal boj proti vlivu znečištění 
životního prostředí na zdraví. Program „Rainbow“ tvoří ještě dnes zákonný rámec české legislativy 
v environmentální oblasti.  
 
Po rozdělení ČSFR koncem roku 1992 nabrala konzervativně liberální vláda jiný kurs. Druhý 
program životního prostředí „State Environmental Policy“ schválený v roce 1995 znamenal 
dalekosáhlý ústup státu od politiky životního prostředí. Koncepce trvalého udržitelného vývoje 
nenašla žádnou odezvu. Přesto byla ochrana ovzduší v roce 1994 zahrnuta do státní politiky 
životního prostředí a v r. 2000 i do nové energetické politiky7. 
 
Na jaře 1999 provedla nová sociálně demokratická vláda revizi programu „State Environmental 
Policy“. Byla potvrzena koncepce trvale udržitelného vývoje a rovněž nutnost integrace požadavků  
a potřeb životního prostředí do jiných politických oblastí. Od té doby je harmonizace s evropským 
ekologickým právem prioritní8. 
 
  

2.3 České instituce v oblasti životního prostředí 
 
Institucionální struktury pro prosazování ochrany životního prostředí existují již dlouhou dobu, 
avšak i nadále je nutno zlepšovat spolupráci a koordinaci mezi různými orgány. Zejména při ochraně 
vody, ale i v jiných případech, je správní kapacita negativně ovlivněna nedostatečně jasným 
vymezením kompetencí, event. jejich překrýváním9. 
 
Ministerstvu životního prostředí přísluší kromě zpracovávání návrhů zákonů  i formulování 
předpokladů pro schvalovací řízení u velkých emitentů. Má devět regionálních oddělení, která 
kontrolují činnost 72 obvodních pracovišť Ministerstva vnitra.Těmto kancelářím přísluší určité  
oblasti územního plánování se vztahem k životnímu prostředí a stanovení poplatků za emise pro 
emitenty střední velikosti. Přímou odpovědnost za ochranu životního prostředí mají hlavně obce.  
 
Kromě Ministerstva životního prostředí jsou za oblast životního prostředí odpovědná i další 
ministerstva. Ministerstvu zemědělství  přísluší lesní hospodářství a podniky povodí. 
 
Územní plánování podléhá Ministerstvu pro místní rozvoj.  
 
Ministerstvo zdravotnictví sleduje kvalitu pitné a lázeňské vody. 
 
Česká inspekce životního prostředí je orgán podřízený Ministerstvu životního prostředí, který 
prosazuje a kontroluje provádění práva v oblasti životního prostředí10. Byla založena v roce 1991 a 

                                                 
7   OECD/IEA, Energy Policies of IEA Countries, Czech Republic 2001 Review, Paris, 2001, str. 45. 
8   Homeyer, Ingmar von; Bär, Stefani; Carius, Alexander und Deim, Szilvia, Umweltpolitik in Mittel- und Osteuropa,       
        Analyse der EU-Osterweiterung, Ecologic, Berlin, 2001, str. 171f. 
9    Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Regelmmässiger Bericht 2001 über die Fortschritte der 
Tschechischen     Republik auf dem Weg zum Beitritt, Brüssel, 13.11.2001, str. 96. 
10   Česká inspekce životního prostředí, Úvod. 
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má k dispozici více než deset regionálních pracovišť. V souvislosti se změnami legislativy a 
personálními změnami se rozsah činnosti České inspekce životního prostředí neustále rozšiřoval, 
přičemž ke stabilizaci došlo teprve v posledních letech11. 
 
Obecně lze uvést následující oblasti činnosti České inspekce životního prostředí:  
kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí státních orgánů v oblasti 
životního prostředí;  
zjišťování škod na životním prostředí a jejich původců;  
stanovení opatření na odstranění zjištěných nedostatků;  
omezení nebo zrušení škodlivých způsobů jednání právnických nebo fyzických osob;  
ukládání pokut za prokázané přestupky vůči povinnostem v oblasti životního prostředí;  
stanovení povinností pro znečišťovatele životního prostředí a původce odpadů (emisní limity, 
poplatky za znečištění ovzduší, ukládání odpadů apod.);  
hodnocení ekologických škod;  
schvalování nových zařízení a stanovišť a rovněž autorizace k měření emisí a imisí;  
přijímání chráněných živočichů a rostlin, nabytých nepovoleným způsobem.  
 
Česká inspekce životního prostředí kromě toho zpracovává stanoviska pro jiné státní instituce a 
podílí se na řešení havárií, zejména v oblasti vodního hospodářství12. 
 
Česká inspekce životního prostředí provede ročně 12.000 – 14.000 zkoušek a kontrol a vydá 
přibližně 10.000 právních rozhodnutí13. 
 
Evropská komise zaznamenala ve své „Pravidelné zprávě o pokroku České republiky na cestě 
přístupu k EU za rok 2001“, že Inspekce životního prostředí musí své správní kapacity rozvíjet 
v ještě větší míře než dosud, avšak ocenila již dosažená zlepšení. Kriticky byla posuzována struktura  
peněžitých pokut. «Obwohl die Zahl und die durchschnittliche Höhe der verhängten Geldstrafen 
gestiegen sind, sind die Geldstrafen weiterhin zu niedrig angesetzt, um eine starke abschreckende 
Wirkung zu entfalten»14.  
Český Státní fond životního prostředí byl založen v roce 1991 proto, aby finančně podporoval 
ochranu životního prostředí a jeho zlepšování. Poskytuje prostředky na projekty  pro oblast životního 
prostředí a podporu nevýdělečným organizacím v této oblasti. Fond je financován z poplatků za 
životní prostředí15.  
Kancelář fondu je pracovním orgánem a rada fondu hodnotí používání prostředků. Doporučení slouží 
Ministerstvu  životního prostředí jako podklad při rozhodování o přidělování finančních prostředků.  
Poslední rozhodující slovo má ministr životního prostředí.  
 
Státní fond životního prostředí je příslušný pro oblast ochrany vod, ovzduší, likvidaci odpadů, 
ochranu přírody, krajiny a půdy a dále pro oblast technologie a vývoje alternativních zdrojů 
energie16. 
 
V letech 1992 – 2001 poskytl fond 32,52 mld.Kč, v roce 2001 dosáhly výdaje SFŽP 3,7 mld.Kč17.  

                                                 
11   Česká inspekce životního prostředí, Charakteristika a trendy vývoje činnosti. 
12   Česká inspekce životního prostředí, Kompetence. 
13   Česká inspekce životního prostředí, 2.. 
14 „Přestože počet a průměrná výše udělených peněžitých pokud vzrostla, jsou tyto pokuty stále ještě příliš nízké na to, 

aby měly výrazně odstrašující účinek.“, Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2001, str.97. 
15   Homeyer, Ingmar von; Bär, Stefani; Carius, Alexander und Deim, Szilvia, 2001, str. 172... 
16   Státní fond životního prostředí, Představení SFŽP ČR.. 
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Český ekologický ústav je státní organizace, která podporuje české Ministerstvo životního prostředí 
při provádění legislativy v oblasti životního prostředí18. 
 
Fond čistoty ovzduší (v příhraničních regionech se SRN) poskytuje finanční pomoc při realizaci 
technických zařízení v příhraničních oblastech s Německem, která přispívají k poklesu emisí 
škodlivin. Prostředky se poskytují na stavbu nebo přestavbu zařízení na výrobu tepelné energie 
s užitečným výkonem max. 50 MW, která využívají alternativní energie.  
 
Žádosti mohou podávat právnické osoby a státní instituce za předpokladu, že mají sídlo v České 
republice a plánované investice budou realizovány v příhraničních regionech19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PŘISTOUPENÍ ĆESKA K EU Z HLEDISKA ENVIRONMENTÁLNÍ PERSPEKTIVY 
 

3.1 Příprava na přistoupení k  EU 
 

                                                                                                                                                             
17   Státní fond životního prostředí, Základní údaje o hospodaření SFŽP ČR.. 
18   Český ekologický ústav, základní informace. 
19   Delegace Evropské komise v České republice, Fond čistoty ovzduší (v příhraničních regionech s Německem). 
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Rada Evropské unie rozhodla v prosinci 1997 v Luxemburgu, že v březnu 1998 budou zahájeny 
rozhovory s Českou republikou, Estonskem, Slovinskem, Maďarskem, Kyprem a Polskem o 
přistoupení k EU.  
Přístupové partnerství EU a České republiky začalo v březnu 1998 a od té doby bylo již vícekrát 
aktualizováno. Současná revize vychází z návrhu, který komise vypracovala po konzultacích 
s českou vládou a založila jej na analýze „Pravidelné zprávy Komise o pokroku České republiky na 
cestě k přístupu za rok 2001“. Přístupové partnerství tvoří základ souboru nástrojů na podporu 
uchazečských zemí při jejich přípravě na členství20. 
 
 

3.2 Zavádění environmentálních «ACQUIS» 
 

3.2.1 Environmentální «Acquis» 
Environmentální «acquis» představuje velký rozsah opatření, zejména v podobě směrnic. Legislativa 
EU zahrnuje v oblasti životního prostředí zajištění standardů kvality, znečištění, výrobních procesů, 
metod, právních metod a rovněž stanovení výrobních standardů. Kromě horizontálních právních 
předpisů, např. volného přístupu k informacím, týkajících se životního prostředí a opatření na 
ochranu proti změnám klimatu, jsou stanovovány kvalitativní standardy pro jednotlivé oblasti 
životního prostředí jako je ovzduší, vodní a odpadové hospodářství, ochrana přírody, kontrola 
průmyslového znečištění, chemikálií a genově změněných organismů, hluk, nukleární bezpečnost a 
ochrana proti záření21. 
 

3.2.2  Všeobecné úlohy kandidátských zemí 
Zavádění environmentálních «acquis» do národní legislativy a jejich účelné prosazování představuje 
hlavní úlohu kandidátských zemí.  
Aby bylo možné tyto úlohy splnit, musí být zajištěna silná a dobře vybavená správa. Jako prioritní 
jsou hodnoceny následující úlohy: 
- převedení rámcové legislativy společenství do národní legislativy;  
- opatření týkající se mezinárodních dohod, na nichž se EU účastní jako člen;  
- redukce globálního znečištění a znečištění přesahujícího hranice;  
- ochrana přírody, zaměřená na zaručení biodiverzity;  
- opatření pro zajištění fungujícího vnitřního trhu (např. výrobní standardy)22. 
 

3.2.3  Stav převzetí environmentální «Acquis»  
Podle zprávy Evropské komise Česká republika při přebírání pravidel Společenství dobře 
pokročila23. 
Podle rozhodnutí Rady Evropské unie o zásadách, průběžných cílech a podmínkách přístupového 
partnerství s Českou republikou je nutno věnovat pozornost v oblasti ochrany životního prostředí 
ještě následujícím úlohám: 
- Musí být ukončeno prosazování pravidel společenství s důrazem na integrovanou prevenci a 

snížení znečištění životního prostředí a stejně tak změny právních předpisů v oblastech 
hospodaření s odpady a vodního hospodářství, které ještě nejsou v souladu s úpravami ES.  

- Pravidla Společenství musí být použita neomezeně, zejména ve vztahu ke kontrole kompatibility 
životního prostředí, pitné vodě, dusičnanům (vymezení ohrožených oblastí, akční plány) a 
nebezpečným látkám (seznamy, programy ke snížení znečištění), ochraně přírody (seznamy 

                                                 
20   Europäische Kommission, Accession Partnership, 13.11.2001, str.1, str.4. 
21   Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Negotiation of the chapter 22 - Environment, April 2002 
22   Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2002. 
23   Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2001 a, str. 94. 



Stav životního prostředí v České republice 
 

 
PE 323.496 12 
 

oblastí s významem pro Společenství, oblasti zvláštní ochrany) a kontrole integrované prevence 
znečištění životního prostředí (instituce, integrovaná povolení). 

- Výkonnost národních, regionálních a místních úřadů v oblasti monitoringu a prosazování práva. 
Zde je nutno především dosáhnout jasného vymezení kompetencí (zejména v oblasti ochrany 
vod24), zlepšit spolupráci příslušných úřadů a nabídku vzdělávání a posílit kapacity v oblasti 
investičního plánování.  

- Při formulování a prosazování všech sektorových politik musí být i nadále zahrnována ochrana 
životního prostředí s cílem podporovat trvale udržitelný rozvoj25.  

V lednu se česká vláda usnesla na aktualizaci politiky  životního prostředí. Tato politika je v souladu 
se šestým akčním plánem životního prostředí Společenství a tvoří podklad pro národní  strategii 
trvale udržitelného rozvoje.  
Od ledna 2002 vstoupila  zákonem v platnost kontrola kompatibility s životním prostředím. Tím 
nabývá  platnosti - až na novou směrnici ES o strategické zkoušce kompatibility se životním 
prostředím - celý rozsah pravidel Společenství 26. 

 
3.2.4  Stav převzetí environmentální «Acquis» 

Aby se dosáhlo souladu s pravidly Společenství v oblasti energetiky, musí Česká republika 
podniknout ještě následující opatření: 
- Vnitřní trh s energiemi musí být připraven odstranit stále ještě přetrvávající zkreslení cen, zesílit 

nezávislost a zdroje regulačních úřadů , zejména úplným prosazením směrnic o el.energii a plynu. 
- Musí být provedeny další kroky ke splnění úloh, týkajících se udržování rezerv oleje, které 

odpovídají vnitřní spotřebě země po dobu 90 dní. 
- Zlepšení efektivnosti energetiky, posílení využívání obnovitelných energií a posílení institucí 

v této oblasti. 
- Prosazování doporučení zprávy Rady o „Nukleární bezpečnosti v kontextu rozšíření“ se zvláštním 

ohledem na stanovené priority. 
- Další zaručení vysoké míry nukleární bezpečnosti v jaderných elektrárnách Dukovany a 

Temelín27.  
Kapitola o energii byla v rámci jednání o přístupu k EU uzavřena za podmínky, že z české strany 
budou podniknuta dodatečná zlepšení28. 
 

3.2.5  Potenciály účinnosti úprav týkajících se hnacích plynů 
„Die hier in den Blick genommene zukünftige Entwicklung der THG-Emissionen in den 
Kandidatenländern Mittel- und Osteuropas aufgrund des EU-Beitritts ist nicht nur für die 
Kandidatenländer von Bedeutung, die ihre Verpflichtungen gemäß dem Kioto-Protokoll erfüllen 
müssen, sondern auch für die Perspektiven der EU-Klimapolitik und die internationale 
klimapolitische Rolle der EU“29. 

                                                 
24   Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2001 a, str. 96. 
25 Rat der Europäischen Union, Beschluss des Rates über die Grundsätze, Zwischenziele und Bedingungen der 

Beitrittspartnerschaft mit der Tschechischen Republik, 2001. 
26 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2001 a, str. 94. 
27 Rat der Europäischen Union, 2002. 
28 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Öffentlicher Erörterungstermin zu Temelin am 

11.April in Passau, Berlin, 22.03.2002. 
29 „Uváděný budoucí vývoj emisí hnacích plynů v kandidátských zemích Střední a Východní Evropy není vzhledem 

k jejich přístupu k EU důležitý pouze pro tyto země, které musí plnit své závazky ve smyslu Kjótského protokolu, ale 
je důležitý i  z hlediska perspektivy politiky EU a mezinárodní úlohy EU na politickém poli s ohledem na klima“, 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Dr. Oberthür, Sebastian; Büsgen, Uwe; Tänzler, 
Dennis, Abschätzung der Treibhausgas-Emissionen in den EU-Beitrittsstaaten zur Vorbereitung der Verhandlungen 
im Rahmen des Kioto-Protokolls, Berlin, März 2001, str. 7. 
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Pro EU může být snížení množství hnacích plynů v budoucích členských státech významné pro 
splnění a stanovení cílů v budoucím období ve smyslu Kjótského protokolu.  
Po převzetí pravidel EU týkajících se klimatu se očekává redukce emisí hnacích plynů v České 
republice i ostatních státech lucemburské skupiny (Česko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko). 
Odhad účinků pravidel EU na emise hnacích plynů v České republice a ostatních přistupujících 
zemích je však velmi nejistý. Jak vysoké tyto emise v roce 2010 skutečně budou, to závisí kromě 
politických rámcových podmínek na účinných opatřeních i na dynamice hospodářství30. 
Dalším problémem, kromě nemožnosti postihnout hospodářský rozvoj a prosazování legislativy  EU 
je i to, že  prakticky nelze určit, jak by se hospodářské, politické a technologické rámcové podmínky 
vyvíjely bez vlivu procesu rozšiřování. Pokud by takové konstatování bylo možné, získali bychom 
jednoznačnější odpověď na otázku  efektu  po přístupu k EU. Potenciální  stav však bohužel určit 
nelze,  protože prolínání EU a České republiky již značně pokročilo. 
Prosazování legislativy EU může mít na vypouštění hnacích plynů v přistupujících státech jak 
pozitivní, tak i negativní účinky. 
Směr účinnosti úprav EU se odlišuje ve dvou oblastech. Redukční potenciály v oblasti výroby a 
přeměny energie jsou v České republice mimořádně velké, protože liberalizace trhu s energiemi  ještě 
nebyla dokončena..  
Na druhé straně v důsledku hospodářských přeměn v 90. letech silně poklesly emise metanu a N2O 
ze zemědělství a pohybují se výrazně pod průměrem EU. Důsledkem rozšiřování společné agrární 
politiky na přistupující státy by mohlo být zvýšené používání dusíkatých hnoji a z toho vyplývající 
zvýšení emisí N2O. Je možné, že se přistupující státy, pokud nedojde k protiopatřením, v této oblasti 
přiblíží členských státům31. 
Velká část úprav působí na snižování emisí hnacích plynů, ovšem opatření v rámci strukturálních a 
kohezních fondů a, jak bylo již uvedeno, společná agrární politika, mohou vyvolat naopak zvýšení 
jejich množství. 
Reálné změny emisí hnacích plynů budou ovlivněny efekty hospodářského růstu a poklesu. Při 
vstupu států Střední a Východní Evropy lze vycházet z růstového efektu, který by např. v sektoru 
dopravy zvýšil emise CO2.  
Při posuzování potenciálů účinnosti úprav EU týkajících se hnacích plynů se vychází ze současné 
legislativy, avšak v blízké budoucnosti budou provedeny změny – přinejmenším – v následujících 
oblastech:  
V roce 2002 skončí smlouva Evropského sdružení uhlí a oceli,  další postup týkající se subvencí do 
uhlí je nejistý. 
Společná agrární politika se bude průběžně dále vyvíjet a musí být vzhledem k relativně vysokému 
podílu zemědělství v kandidátských zemích Střední a Východní Evropy před jejich vstupem 
reformována. Česká republika je však s podílem zemědělství a rybářství 5,69%32 pod zemědělským 
podílem EU-15. 
4. OBLASTI SE VZTAHEM K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 
 

4.1 Škodliviny v ovzduší a emise ovlivňující klima 
 
Česká environmentální politika věnovala od počátku velkou pozornost snižování emisí škodlivin. 
V roce 1997 byly v rámci harmonizace s legislativou EU revidovány existující zákony.  
 
Energetický sektor a průmysl vynaložily až do zákonné lhůty, tj. konce roku 1998, značné úsilí a do 
filtrů, zařízení na odsíření a náhradu hnědého uhlí zemním plynem vyly věnovány vysoké částky. 
                                                 
30 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, März 2001,  str. 99. 
31 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, März 2001,  str. 101. 
32 Cesky statisticky urad. 
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Přes výrazný pokles emisí škodlivin od roku 1990 do roku 1998 o 55% 33, zůstává Česká republika 
stále ještě jejich významným producentem. Emise NOx poklesly v letech 1990 – 1999 o 43 %, a 
přesto je Česká republika s 3,2 kg NOx na 1.000 USD HDP ročně na druhém místě v porovnání se 
zeměmi OECD (první je Austrálie s 5,5 kg NOx na 1.000 USD HDP)

34. 
  
Vývoj emisí oxidu dusíku se vyznačuje dvěma protichůdnými trendy. Na jedné straně se snižují 
emise z tepelných elektráren a průmyslu  v důsledku používání zařízení na odstraňování dusíku. Na 
druhé straně jejich množství stoupá vlivem nárůstu motorizované dopravy. Celkově však převažuje 
snižující se tendence úniku NOx

35. 
  
Stanovená limitní hodnota 80 mikrogramů/krychlový metr v ročním průměru byla v roce 2000 
překročena pouze ve dvou městských částech Prahy (98,8 a 87,5) a v Děčíně (85,5).  
 
Emise SO2 průběžně klesají. Na žádném z monitorovaných míst nepřekročila koncentrace SO2 
čtvrtinu stanovené limitní hodnoty 60 mikrogramů/m3. Ve všech měřicích stanicích byla průměrná 
koncentrace v roce 2000 nejnižší od roku 199136. 
  
V průběhu doby se unikající množství SO2 na čtvereční kilometr v Čechách (1999: 3,4 t) přiblížilo 
průměru EU (3,3 t). Poměr se zhoršuje, jestliže uvažujeme emise SO2 v poměru k HDP nebo na 
obyvatele37. S 5,3 kg na 1.000 USD HDP zaujímá Česká republika v porovnání s OECD na žebříčku 
stále ještě vysoké místo.  
 
Přesto by se mělo ocenit, že emise SO2 v letech 1990 – 1999 poklesly o 63 %

38.  
 
Emise částic poklesly v letech 1990 – 1999 o 86 %. Limitní hodnota pro prach a v něm obsažené 
kovy (60 mikrogramů na metr kubický) byly v roce 2000 překročeny pouze v Praze (80,4)39. 
 
V letech 1990 – 1998 poklesl únik hnacích plynů o 21 %. Největší podíl na emisích hnacích plynů 
měl s téměř 87 % oxid uhličitý, podíl metanu činil 7,5 % a podíl N2O je 5,7%

40.  
 
Česká republika se jako emitent CO2 v porovnání OECD udržuje stále ještě s 0,85 t na 1.000 USD 
HDP na druhém místě (za Polskem, jehož emise CO2 činí 1,0 t na 1.000 USD BSP). Průměr OECD 
činí 0,5 t na 1.000 USD HDP. 
 
Většina hnacích plynů – zejména CO2, pochází z oblasti výroby a přeměny energie, což je nutno 
přičítat přetrvávajícímu vysokému podílu uhlí na výrobě energie.  
 

                                                 
33 OECD/IEA, 2001, str. 51. 
34 OECD, 2001 a. 
35 Umweltschutz, Das Manager-Magazin für Ökologie und Wirtschaft, Chancen gibt es wirklich weltweit, 

červenec/srpen 2001, str. 2. 
36 Statni zdravotni ustav Praha, System monitorovani zdravotniho stavu obyvatelstva Ceske republiky ve vztahu k 

zivotnimu prostredi, Souhrnna zprava za rok 2000; Vysledky subsystemu 1: zdravotni dusledky a rizika znecisteneho 
ovdusi, Praha, červen 2001. 

37 OECD/IEA, 2001, str. 50. 
38 OECD, 2001a 
39 Statni zdravotni ustav Praha, 2001. 
40 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktiorsicherheit, 2001, str. 18. 
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68% produkce CO2 působí využívání uhlí, 17 % pochází ze spotřeby olejů a 15 % ze spotřeby 
plynu41.  
 
Velmi zřetelně poklesly emise hnacích plynů v letech 1990 - 1998 v oblasti průmyslových procesů  a 
služeb. 
 
Vláda vyhradila při redukci CO2 prioritu nárůstu efektivnosti energetiky, kde je také nejvyšší 
potenciál redukce. 
 
Česká republika vzhledem k významnému pokroku při snižování emisí hnacích plynů splní své 
mezinárodní závazky, vymezené Kjótským protokolem. Přesto však snaha po snižování emisí CO2 
musí pokračovat i nadále a  v sektoru dopravy musí být ještě intenzivnější42.  
 
 

4.2 Doprava 
 

„Bei der Modernisierung des Verkehrs sollte man sich insbesondere auf eine Modernisierung des 
öffentlichen Verkehrs und einen Ausbau des Schienennetzes konzentrieren, anstatt neue Autobahnen 
zu schaffen.“43. Přesto je však zřejmý výrazný nárůst silniční dopravy. To je třeba přičítat rozmachu 
soukromé dopravy a přemístění nákladní přepravy z železnice na silnice. 
  
Počet nákladních aut vzrostl v letech 1990 – 1999 o 45,5 %. Na 100 obyvatel připadá v Česku 37 
nákladních aut, což je nižší číslo než průměr OECD s 5144 nákladními vozidly na 100 obyvatel45.  
 
Přesto však bylo v posledních letech v oblasti dopravy docíleno zlepšení kvality. Podíl 
bezolovnatého benzínu na celkovém prodeji benzinu činil v roce 1990 pouhých 0,84 %, zatímco 
v roce 1997 byl tento podíl již 62,5 %. I použití katalyzátorů výrazně vzrostlo. V roce 1990 bylo 
katalyzátorem vybaveno 0,8 % nákladních vozidel, zatímco v roce 1997 to bylo již 20,6%46.  
 
Zákonem o povolení jízdy nákladních vozidel na silnicích, který nabyl platnosti v červenci 2001 bylo 
zavedeno ustanovení ES o kvalitě benzinu a motorové nafty do národní legislativy47. 
 
Evropská komise stanovila na výzvu Rady Ministerstva pro životní prostředí v r. 1995 cíl, snížit 
průměrnou spotřebu pohonných hmot u nových osobních automobilů do roku 2005 na 5 l benzinu, 
event. 4,5 l  benzinu, což by odpovídalo nárůstu efektivnosti o 30-40 % oproti stavu z poloviny 90. 
let.  
 

                                                 
41 OECD/IEA, 2001, str. 45. 
42 OECD/IEA, 2001, str. 52. 
43 „Při modernizaci dopravy by měla být pozornost zaměřena zejména na veřejnou dopravu a výstavbu kolejových sítí, 

namísto otevírání nových dálnic“, Ausschuss der Regionen, Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu der 
“Mitteilung der Kommisssion an das Europäische Parlament, den Wirtschaft- und Sozialausschuss, den Ausschuss 
der Regionen und die Kandidatenländer Mittel- und Osteuropas über “Beitrittsstrategien für die Umwelt: Die 
Erweiterung bewältigen mit den Kandidatenländern Mittel- und Osteuropas””, 22.02.1999. 

44   OECD,OECD Environmental Data Compendium, ANNEXI.B: Selected economic data (1), 2001 
45   Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und  
      Reaktorsicherheit, Dr. Sebastian Oberthür, Uwe Büsgen, Dennis Tänzler, 2001, str. 59. 
46 Ministerstvo zivotniho prostredi, 1999. 
47 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2001, str. 94. 
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Velmi důležitým nástrojem pro dosažení tohoto cíle jsou dobrovolné dohody s výrobci automobilů 
z Evropy (ACEA), Japonska (JAMA) a Koreje (KAMA) z let 1998 a 1999. Ty předpokládají redukci 
emisí CO2 u nově nakoupených osobních aut na 140 g CO2/km (to odpovídá 6 l benzínu, event. 5 l 
motorové nafty na 100 km) do r. 2008 (ACEA), event. 2009 (JAMA, KAMA)48. 
 
Rozšíření dobrovolných dohod EU s automobilovým průmyslem platných na přistupující státy ještě 
není zajištěno, avšak vychází se z jejich převzetí. 
 
Odhad účinku těchto dohod na emise hnacích plynů v České republice je ztížen v důsledku některých 
nejistých okolností. 
 
Vzhledem ke srovnatelně nižší hustotě vozidel a relativně nižším emisím hnacích plynů 
podmíněných dopravou (EU: 20,5% | CR: 7,5%)49 je nutno v České republice i v ostatních 
kandidátských zemích počítat s výraznějším nárůstem počtu automobilů a emisemi hnacích plynů 
podmíněnými dopravou než v EU. 
 
Snížení emisí dosažené dobrovolnými dohodami bude podle všech předpokladů překonáno  
růstovým efektem, takže v dopravní oblasti dojde ke zvýšení emisí. K tomu výrazně  přispějí jak 
ekonomický nárůst očekávaný po přístupu k EU, tak i opatření v infrastruktuře, podporovaná EU.  
 
K tomu navíc přistupuje delší doba užívání osobních aut, takže dobrovolné dohody s automobilovým 
průmyslem budou mít pomalejší účinek než v EU50. 
 
 

4.3 Hospodaření s odpady 
 
Rámcem pro jednání o odpadovém hospodářství je pro Českou republiku Agenda 21 a evropská i 
národní politika.  
 
Rozhodující význam na úrovni strategického plánování má akční program životního prostředí EU 
„Životní prostředí 2010: naše budoucnost, naše volba“. Tento dokument obsahuje cíl, preventivně 
bránit vzniku odpadů, usilovat o jejich zhodnocení a využívat je pro získávání energie. Snahou je 
snížit tok odpadu – vychází se ze stavu roku 2000 -  20 % do r. 2010 a o 50 % d r. 2050. Česká vláda 
tuto směrnici převzala a řídí se podle ní51. 
 
Zákon o odpadech, který nabyl platnosti v lednu 2002, vytvořil legislativní rámec pro reformu 
současného systému hospodaření s odpady. Kromě toho byla vydána, event. vytvořena právní 
nařízení stanovující cíle z hlediska množství  obalů určených pro recyklaci a rovněž seznam 
přístrojů, které obsahují PCB/PCT52. 
 

                                                 
48 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2001, str. 58. 
49 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2001, str. 12/18. 
50 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2001, str. 59-62. 
51 Ministerstvo zivotniho prostredi, odbor  odpadu, Koncepce odpadoveho hospodarstvi Ceske republiky, Prag, 

November 2001, str. 2. 
52 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2001, str. 94.  
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Při aplikaci nařízení EU v oblasti odpadů má Česká republika přechodnou lhůtu do konce r. 2005  
pro zavedení směrnice o opětovném zhodnocení odpadních obalů53. Podle plánů české vlády pro 
oblast ochrany životního prostředí bude těžištěm vybudování systému třídění odpadů, zlepšení 
kvality třídění a vytvoření trhu pro sekundární suroviny. 
 
Systém vracení obalů a jejich opětovného zhodnocování bude stát ročně asi 600 mil.Kč. Dvě 
miliardy korun budou potřebné na výstavbu recyklačních zařízení, 300 mil. Kč na třídicí zařízení a 
1,8 miliardy korun na obstarání sběrných a dopravních nádob54. 
 
V roce 2000 vzniklo 43,6 mil. t odpadu, což představuje v porovnání s rokem 1999 zvýšení o 2,1 
mil. tun. Nárůst množství odpadů byl vyvolán výhradně hospodářstvím, které v roce 2000 
produkovalo celkem 40,2 mil. tun. V uvedeném celkovém množství odpadu je obsaženo 2,6 mil. tun 
nebezpečných odpadů (o 0,2 mil. t více než v r. 1999). Množství odpadu produkovaného obcemi se 
sice v tomto období nezvýšilo, avšak zvýšilo se množství zde produkovaného nebezpečného odpadu, 
a to z 13.000 na 27.000  t55.  
 
Z odpadů se uvolňuje metan, který společně s hnacími plyny přispívá k antropogennímu 
skleníkovému efektu.  
 
Směrnice 1999/31/EG Rady z 26.4.1999 o skládkách odpadů je materiálem, který může nejvíce 
ovlivnit emise metanu z  odpadů. Akumulace a únik plynů z deponií musí být omezeny na všech  
 
skládkách. Na všech skládkách, na nichž se ukládají biologicky odbouratelné odpady, musí být plyn 
soustřeďován, upravování a využíván. Pokud plyn z deponií nelze využít pro získávání energie, musí 
být spálen. 
 
V České republice se emise metanu z oblasti odpadů snížily z 2.205 gigagramů ekv. CO2 v roce 1990 
na 2.058 gigagramů ekv. CO2 v roce 1998, což odpovídá redukci o 6,7 %. Odpady jsou v České 
republice odpovědné za 1,4 % emisí hnacích plynů, přičemž v EU se z odpadů uvolňují asi 3 % 
celkových emisí hnacích plynů. Tento rozdíl by snad bylo možné vysvětlit menším výskytem  
odpadů v České republice v porovnání s EU. Snaha po redukci množství odpadů a využívání plynu 
z deponií nemá zatím dlouhého trvání. Z hlediska politiky hospodaření s odpady je nutno vycházet 
z toho, že prosazením směrnice o skládkách by se mohlo zabránit vzniku celkem 80 % emisí metanu, 
které souvisí s odpady (v období 1990 – 2010). 
 
Je nutno se ovšem zmínit o tom, že údaje o emisích metanu podmíněných odpady a rovněž údaje o 
produkovaném množství odpadů nemusí být úplně platné. Do r. 1998 nebylo podávání zpráv o 
výskytu odpadu56 závazné. 
 
 

4.4 Vodní hospodářství 
 

                                                 
53 ENDS Environment Daily, Europe`s environmental news service, Three more EU accession deals struck, Issue 101, 

1.6.2001. 
54 Implementacni plan pro oblast zivotniho prostredi 2001; Podoblast I, Jaderna bezpecnost radiacni ochrana, 

19.02.2002. 
55 Cesky statisticky urad, Odpady, 2002. 
56 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2001, str. 68-72. 
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Vzhledem k plánovanému hospodářství zaměřenému na dosažení kvantitativních výrobních cílů  
bylo vodnímu hospodářství, stejně tak jako spotřebě energie a zdrojů, věnováno jen málo pozornosti. 
Vzhledem k nízkým cenám nemělo obyvatelstvo žádný podnět pro šetrné zacházení s vodou. 
Důsledkem bylo nadměrné využívání přírodních zásob vody a nedostatečná úprava odpadních vod. 
Restrukturalizace hospodaření znamenala výrazně nižší zatížení vod57.  
 
Průměrná spotřeba vody činila do roku 1990 cca 500 l /den/osoba (včetně průmyslu)58. Průměrná 
spotřeba vody 200 l na hlavu se v porovnání s rokem 2000 snížila o 5,7 l na 163,4 l denně59. 
  
Snížení spotřeby vody je nutno v první řadě přičíst vzrůstající ceně. 
 
87,3 % obyvatelstva je napojeno na veřejný vodovodní systém, 93 % tuto možnost napojení má. 
Pokud se týká kvality vody, byl v červenci 2001 vydán nový zákon o zásobování vodou, kterým se 
uvádí do souladu česká legislativa s ustanoveními ES. 
 
Přestože ve zlepšování kvality vody je ještě velký potenciál, byly již zaznamenány určité úspěchy, 
jak ukazuje návrat ryb do dříve biologicky mrtvých řek60.   
 
Podle názoru českého Ministerstva pro životního prostředí je zavádění evropských směrnic do oblasti 
vodního hospodářství jak z hlediska množství problémů, které je třeba řešit, tak i z hlediska 
potřebných finančních kapacit – v rámci ekologických investic – nejrozsáhlejší. V Česku se odhaduje 
potřeba investic na prosazení směrnic EU u komunálních odpadních vod a zajištění pitné vody na 2 – 
3,9 miliard EUR?61. 
 
„Nevertheless, gaseous emissions and discharge of pollutans into the water supply declined 
dramatically in 1990-2000, with the annual number of environmental accidents surface and ground 
water falling from 598 to 166 during this period“62. 
 
Významné je i usnesení vlády, které označuje celé území České republiky za „choulostivou oblast“63. 
EU podporuje například výstavbu, event. zřizování vodárenských zařízení a kanalizačního systému  
na severní Moravě částkou 9 mil. EUR, což odpovídá 60 % nákladů na (rekonstrukci)výstavbu 
infrastruktury v tomto regionu. S pomocí tohoto projektu lze směrnice EU pro úpravu odpadních  
vod a kvalitu pitné vody splnit.   
 
Zlepšení kvality vody v řece Bělá, do které jsou odváděny odpadní vody z města Praděd, bude mít 
přeshraniční efekt, protože povodí Bělé představuje zásobu pitné vody pro polské příhraniční 
území64. 
 
Pro aplikaci směrnice o čištění městských odpadních vod získala Česká republika na základě žádosti 
přechodnou dobu do r. 201065. 
                                                 
57 Homeyer, Ingmar von; Bär, Stefani; Carius, Alexander und Deim, Szilvia, 2001, str. 26. 
58 Pieper, Vera; Schmidt, Rami; Thode, Peggy; Wollny, Heinrich, Die Umweltpolitik in den Transformationsstaaten 

Mittelosteuropas, Berlin, September 2000, str. 60. 
59 Czech News Agency, Water losses km of czech networks sink 50% since 1995, 06.6.2002. 
60 Czech News Agency, Salmon, other fish, returning to czech waters, 15.4.2002. 
61 Umweltschutz, Das Manager-Magazin für Ökologie und Wirtschaft, 2001, str. 3. 
62 The Economist Intelligence Unit, Country Profile Czech Republic, Resources and Infrastrucure: Natural resources 

and the environment, 10.06.2002. 
63    Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2001, str. 95. 
64 Czech News Agency, EU supports construction of water, sewage system in North Moravia, 19.7.2002. 
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4.5 Lesní hospodářství a zemědělství 
 
Vzhledem k vysoké koncentraci škodlivin v ovzduší a z toho vyplývajícího zatížení kyselými dešti 
byly české lesy v minulosti silně poškozovány. Negativní účinky na životní prostředí byly zesíleny 
skutečností, že lesy byly z velké části tvořeny smrkovými monokulturami, které na životní prostředí 
reagují velmi citlivě66. 
 
Zatížení kyselými dešti se sice vzhledem ke snížení emisí oxidu siřičitého v posledních letech 
výrazně snížilo, avšak lesy se regenerují velmi pomalu. Existuje nebezpečí, že poškozené lesní 
oblasti budou budoucími ekologickými vlivy ještě více poškozeny67. 
 
Na stavu životního prostředí se pozitivně projevilo upadající zemědělství . Počet užitkových zvířat 
poklesl v období 1992-1997 u hovězího dobytka o 32,7 % u prasat o 13,1 %.   
 
Průměrná spotřeba hnojiv obsahujících vápno vzrostla v letech 1992 – 1997 o 26,7 %, přesto však 
toto množství představuje pouze 11,6 % spotřeby z r. 1989. 
 
Použití pesticidů činilo v r.1997 již pouze 44 % z množství použitého v roce 1990. Navíc se 
používaly pouze efektivnější pesticidy, které mají vyšší snášenlivost s životním prostředím68. 
V období 1990 – 1998 poklesly emise metanu ze zemědělství o 40,7 %69. 
 
 

4.6 Energie 
 

4.6.1 Efektivnost 
Oblast výroby a přeměny energie je odpovědná za velkou část ekologických problémů. Energetický 
sektor byl původcem 40 % emisí CO2 
Důvodem je vysoký podíl uhlí na výrobě energie (70 %) a její stále ještě nízké využívání. 
V posledních dvou letech došlo sice v této oblasti k výraznému zlepšení, avšak Česko spotřebovává 
stále ještě 1,6-násobek průměru EU na jednotku BSP70.  
 
Porovnání energetické intenzity v r. 1998 
 Česká republika Průměr OECD 
Energetická intenzita  
(t./1.000 USD HDP) 

0,32 0,22 

OECD, 2001b 
 
Důvody pro výrazně vyšší spotřebu energie v České republice v porovnání s ostatními státy IEA 
jsou: nižší HDP (o 40 % nižší než je průměr EU71); vyšší závislost na pevných palivech a vyšší podíl 

                                                                                                                                                             
65 ENDS Environment Daily, Issue 1001, 2001. 
66 European Forest Institute, Spruce Monocultures in Central Europe – Problems and Prospects, Joensuu 2000, str. 81. 
67 European Forest Institute, 2000, str. 28. 
68   Ministerstvo životního prostředí, 1999. 
69   Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2001, str.18. 
70 IEA/PRESS(01)24, IEA Commends Czech Republic for energy supply security, calls for further efforts on regulatory 

reform and energy efficiency, Prag, 12.11.2001. 
71 Parliamentary Documentation Centre, Dalsgaard, Jens, Task Force Enlargement, Statistical Annex, Juni 2002, str. 3. 
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energeticky intenzivních výrobních procesů (metalurgie, výroba stavebních hmot …); nižší standard 
u budov i přístrojů; nižší ceny energie a tím scházející podnět k šetření energií.  
Výrazné potenciální úspory musí být dosaženy tepelnou sanací budov. V krátké době by tím mohla 
být česká spotřeba energie snížena o 42 – 80 pentajoulů za rok, avšak k tomu by bylo potřeba 7-14 
miliard EUR investičních nákladů72. 
Spotřeba energie klesala v letech 1973 – 1990 ročně průměrně o 1,5 %. Plynulá redukce spotřeby 
energie na jednotku HDP se zvýšila v letech 1990 až 1999 ročně průměrně o 2,4 %.  
V období mezi roky 1973 a 1990 se energetická efektivnost zvyšovala jak v sektoru bydlení, služeb, 
tak i průmyslu. Oproti tomu se energetická intenzita v sektoru dopravy od počátku 90. let neustále 
zvyšovala, což se částečně zdůvodňuje přeložením nákladní přepravy z železnice na silnici a 
zvýšením individuální dopravy73. 
  
Prosazení směrnice o integrované prevenci a omezení znečištění životního prostředí74 může mít 
pozitivní vliv na spotřebu energie, emise hnacích plynů a emise škodlivin z průmyslu. Podle 
směrnice musí schválení podléhat zařízení následujících šesti kategorií: energetické hospodářství, 
výroba a zpracování kovů, průmysl pro zpracování minerálů, chemický průmysl, úprava odpadů a 
některé další průmyslová odvětví (celulóza, papír, textilie atd.). Kromě jiných požadavků životního 
prostředí musí být v nových i starých zařízení uvažována kriteria energetické efektivnosti, přičemž 
tato zařízení musí pokud možno odpovídat nejlepším použitelným technologiím (BAT).  
V České republice by se mělo prosazování této směrnice vzhledem k malé energetické efektivnosti  a 
zastaralým technologiím zaměřit na vysoký potenciál redukce v oblasti hnacích plynů. Zejména 
energetický a ocelářský průmysl disponují vzhledem k vysoké energetické intenzitě a nízké 
energetické efektivnosti velmi vysokým redukčním potenciálem75. 
 

4.6.2 Liberalizace trhu s energiemi 
Vnitřní trh s elektřinou by měl být v jednotlivých členských státech EU liberalizován do r. 2003 
minimálně na 33 %. Trh s plynem by měl v roce 2010 dosáhnout liberalizace ve výši 43 %. 
Liberalizace vnitřního trhu s energiemi probíhá v podstatě v rámci dvou směrnic. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady, vydané v roce 1996 týkající se společných předpisů pro vnitřní trh 
s elektrickou energií 76 a směrnice o vnitřním trhu s elektrickou energií, která vstoupila v platnost 
v srpnu 199877. Cílem obou směrnic je umožnit všem nabízejícím na podkladě transparentních a 
objektivních metod schvalování a výběrového řízení volný přístup na trh s energií. 
Formulace těchto směrnic mohou vyvolat jak pozitivní, tak i negativní účinky.  
Je nutno počítat s následujícím:   
- odbourání bariér na přístupu na trh pro el.energii vyráběnou z obnovitelných zdrojů a pomocí 

kogeneračních systémů;  
- provozovatelé zesíleným konkurenčním tlakem zvyšují rentabilitu a efektivnost svých 

zařízení.  
- důsledkem konkurence je snižování cen, ze kterého může vyplynout vyšší využívání  

zemního plynu78 
- snížením cen se mohou ovšem zmenšit podněty pro úspory energie79. 

                                                 
72 Umweltschutz, Das Manger-Magazin für Ökologie und Wirtschaft 2001, str. 2. 
73 OECD/IEA, 2001, str. 31... 
74 (IVU) (96/61/EG). 
75 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktiorsicherheit, 2001, str. 55 .... 
76 Richtlinie 96/92/EG.  
77 Směrnice 98//30/EC. 
78   Erdgas ist im Vergleich zu Kohle oder Erdöl eine klimafreundlichere Energiequelle. 
79 Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2001, str. 25. 
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Český zákon o energii splňuje požadavky směrnice EU dosud jen nedostatečně.  
Není proto zaručen spravedlivý a nediskriminační přístup třetích osob na trhy s energiemi. Stát má 
v této oblasti faktický monopol. 
V oblasti kogeneračních systémů nelze vzhledem k dnes již rozšířenému užívání této techniky 
vycházet z minimalizujícího účinku na emise pomocí prosazování relevantních úprav EU80. 
Zemní plyn má zatím v české výrobě energie slabé postavení. V této oblasti existuje tedy výrazný 
potenciál pro redukci emisí CO2, pokud bude snížen podíl uhlí na výrobě energie ve prospěch 
zemního plynu.  
 
Tepelná efektivnost českých elektráren je výrazně nižší než průměr EU a skrývá v sobě rovněž 
vysoký potenciál redukce.  
Možnost poklesu cen za energii ve spojitosti s liberalizací trhu není v případě Česka pravděpodobná, 
protože ceny energie i přes podstatné zvýšení v posledních letech stále ještě nepokrývají náklady. 
Zvýšením cen elektrické energie a zemního plynu by se měla zvýšit hospodárnost a mělo by být 
dosaženo vzestupu energetické efektivnosti. Cena za elektrickou energii pro domácnosti byla jen 
v roce 2001 zvýšena o 14 %. Cena za zemní plyn vzrostla téměř o 36 %. I v následujících letech se 
předpokládá velké zvýšení cen energie. To by mělo odrazit skutečné náklady, který je nutno 
vynaložit na výrobu, přenos a rozvody. Tento postup však přináší i negativní důsledky. Momentálně 
cenově nejvýhodnější je pro soukromé domácnosti energie z hnědého uhlí81.Soukromé domácnosti 
přecházejí částečně vzhledem ke zdražení cen za zemní plyn a dálkové teplo znovu na uhlí. Ve 
venkovských regionech se opět hodně topí dřevem. Snahy vlády o redukci hnacích plynů se proto 
nesetkávají s účinkem. 
V r. 1996 bylo 76,5 % elektřiny vyráběno z fosilních zdrojů (z toho 97 % tvořilo uhlí), 20 % 
z jaderné energie a zbytek z vody.  Emise CO2 z oblasti energie a přeměny energie poklesly v České 
republice v letech 1990 – 1998 o 37 %. 
Prosazením úprav EU v oblasti trhu s energiemi lze zabránit 10 % celkových českých emisí CO2 a   
8,6 % celkových emisí hnacích plynů (referenční bod 1998)82. 
 

4.6.3 Jaderná energie 
Od r. 1984 je v provozu atomová elektrárna Dukovany se čtyřmi bloky na Jižní Moravě, která  
vyrábí 20 % el.proudu v Česku (stav 1999).  
Oba reaktory jaderné elektrárny Temelín, které jsou ještě ve fázi testování, mají kapacitu 1,8 GW a 
zvýší podíl nukleárně vyráběné energie na 40 % celkové výroby energie. 
Původně plánovala vláda ČSSR postavit v Temelíně čtyři sovětské bloky VVER-1000. V roce 1986 
začala stavba prvních dvou bloků a v roce 1990 se vláda rozhodla, dokončit pouze dva bloky.  
V roce 1993 se česká vláda rozhodla přizpůsobit reaktory mezinárodnímu bezpečnostnímu 
standardu. Tyto modifikace zdržely dokončení a zvýšily náklady. Celkové náklady  za Temelín činí 
prozatím asi 109 miliard Kč (3,62 mld. EUR)83.  
S uvedením druhého bloku do provozu se počítá v roce 2004. 
Stejně jako dříve existují pochybnosti o bezpečnosti jaderné elektrárny. Kromě jiného se kritizuje, že 
podklady poskytnuté českou stranou  pro řízení o kontrole kompatibility se životním prostředím 
nejsou postačující pro kontrolu účinků požadovaných stavebních změn na bezpečnost atomové 
elektrárny84. 

                                                 
80 Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2001, str. 33. 
81 Petr Kopáč, Energiewirtschaftliche Situation in der Tschechischen Republik, 11. Zittauer Seminar, Oktober 2001. 
82 Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2001, str. 34. 
83 OECD/IEA, 2001, str. 77f.. 
84 Kommission für die Prüfung der Umweltauswirkungen des Kernkraftwerkes Temelin, UVP-Bericht Temelin, Prag, 

April 2001. 
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Podle sdělení ministra pro životní prostředí Spolkové republiky Německo Jürgena Trittina existují 
nedostatky v zajištění hlavního vedení páry a napájecí vody a na jednotlivých bezpečnostních 
ventilech. 
 
Ministr pro životní prostředí Libor Ambrozek řekl dne 31.7.2002 deníku „Právo“, že vládní 
prohlášení předpokládá ústup od nukleárního programu. Temelín má být poslední českou jadernou 
elektrárnou. Ambrozek zdůraznil, že přednost musí být dána zvýšenému využívání regenerativních 
energií85. 
 

4.6.4 Regenerativní energie 
V roce 1999 byla regenerativní energií vyráběna pouhá 2 % energie. 
Z toho 70 % pocházelo z biomasy, 17 % z vodní energie a zbytek tvořilo využití bioplynu, odpadu a 
dalších zanedbatelných zdrojů. 
Od r. 1991 existuje v České republice program na podporu obnovitelných energií. 
Bionafta je například osvobozena od daní, jsou snížena dovozní cla na investice v oblasti 
obnovitelných energií, existuje investiční podpora  pro zařízení v této oblasti, pětileté osvobození od 
daní pro investice do obnovitelných energií atd… 
V lednu 2000 zveřejněný materiál k energetické politice – odpovídá energetické politice EU – si 
klade za cíl získat a zvýšit podíl obnovitelných energií na celkové výrobě el.proudu. Česká vláda 
zamýšlí zvýšit podíl regenerativních energií na celkové výrobě proudu na 5-6 % do r. 2010 a na 8-10 
% do r. 2020.  
Vedle poklesu emisí z hnacích plynů mají být dosaženy i pozitivní účinky na místní a regionální 
vývoj. 
Podle odhadů by si zvýšení podílu regenerativních energií na celkové výrobě proudu do r. 2010 na    
 6 % vyžádalo  investice výši 242 miliard českých korun86. 
 
 
 
 
 
 
 
5. INVESTICE DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POPLATKY 
 
Ministerstvo životního prostředí ČR odhadovalo původně celkové (investiční a provozní) náklady 
přístupu v  oblasti životního prostředí  na cca 7 mld. EUR, avšak v dubnu 2002 musela být tato 
částka opravena asi na 9 mld EUR87.  
 
S opravou požadavků na investice se český odhad přiblížil odhadům Světové banky (7,2 – 9,8 mld. 
EUR) a Evropské komise (11,4 – 14,4 mld EUR)88.  
 
Více než polovinu potřeby investic, která se vztahuje na časové období osmi let, musí přinést 
soukromý sektor, zbytek převezme stát a regiony. Velký podíl z této částky bude muset být 
investován do vodního hospodářství.  
 
                                                 
85 Czech News Agency, Envimin against more nuclear power plants in Czech Republic, 31.7.2002. 
86   OECD/IEA, 2001, str. 47-50. 
87 Interfax News Agency, Czech Republic must spend $ 9,18 bln to meet EU environment requirements, 03.4.2002. 
88 Homeyer, Ingmar von; Bär, Stefani; Carius, Alexander und Deim, Szilvia, 2001, str. 185. 
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Oblast životního prostředí je při přechodu na úpravy podle EU jednou z finančně nejnáročnějších. 
Přesto je nutno zdůraznit, že investice kandidátských států do životního prostředí, prováděné v rámci 
implementace evropských environmentálních standardů se – podle ředitelství pro životní prostředí 
Evropské komise – vyplatí nejen z hlediska stavu životního prostředí. 
 
Podle odhadů jsou v kandidátských zemích střední a východní Evropy nutné investice ve výši 80 až 
120 miliard EUR, aby bylo možné dosáhnout úplného převzetí environmentálních „acquis“. Jedna  
ze studií zadaných ke zpracování Evropskou komisí ukazuje, že v těchto zemích dojde k výraznému 
zlepšení zdraví a odstranění škod na lesních porostech, polních kulturách, v rybářství i na budovách. 
Potenciální úspory lze najít i v restrukturalizaci hospodaření s odpady.  
 
Finanční užitek, který přinesou směrnice EU se bude v kandidátských zemích pohybovat celkem 
mezi 134 a 681 miliardami EUR89. Česká republika bude mezi ostatními přistupujícími státy 
největším příjemcem. Za ní pak následuje Rumunsko a Slovensko. Při úplné aplikaci evropských 
směrnic v oblasti životního prostředí by mohla Česká republika vycházet z nárůstu HDP o 4,8 %90. 
 
Výdaje na ochranu životního prostředí v 90. letech odpovídaly objemem i dynamikou situaci v této 
oblasti po sametové revoluce. Více než 80 % celkových investic bylo použito pro prioritní oblasti 
zlepšení kvality ovzduší a vody. Zde také zaznamenáváme nejvýznamnější úspěchy91. 
 
V polovině 90. let poskytoval stát investice do životního prostředí ve výši 2,4 % HDP, avšak v roce 
2000 poklesla tato kvóta na 1,04 % HDP (20,3 mld.Kč / 0,6 mld.EUR). 
 
Ze Státního fondu životního prostředí byly poskytnuty na ekologické projekty prostředky ve výši 2,8 
mld. Kč / 81,5 mil. EUR, zejména pro oblast znečištění vod a ovzduší92. Podíl státu na investicích 
pro životní prostředí činil, pomineme-li výdaje v oblasti zásobování pitnou vodou, v roce 1995 pouze 
    14 % a neustále klesá.  Převážnou část celkových investic do životního prostředí vydal soukromý 
sektor společně s obcemi. V r. 1992 činil podíl soukromého a komunálního sektoru 27 %, avšak do 
roku 1996 vzrostl asi na 84 %. Je nutno vyzdvihnout fakt, že vysoké částky investovali zejména 
provozovatelé elektráren93. 
  
«Moreover, although total environmental spending by the central government has fallen by 50% 
since 1995, this largely reflects a shift in total expenditure to privat firms, only 14% of which express 
concerns about their ability to bear the costs of fullfillen EU regulations»94. 
 
V České republice existuje v oblasti životního prostředí rozsáhlý systém poplatků. Nejvyšší příjmy 
jsou dosahovány poplatky za emise do ovzduší a odvádění odpadních vod do toků. Poplatky jsou 
rovněž vybírány za změnu určení zemědělských ploch, odpady a těžbu.  
 

                                                 
89 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2002. 
90 ENDS Environment Daily, Europe´s environmental news service, Accession countries to win from EU green laws, 

Issue 1085, 19.10.2001. 
91 Ministerstvo zivotniho prostredi, 1999. 
92 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2001, str. 95. 
93 Ministerstvo zivotniho prostredi, 1999. 
94 The Economist Intelligence Unit, Country Profile Czech Republic, Resources and Infrastructure: Natural resources 

and the environment, 10.06.2002.  
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S výjimkou poplatků ve vodohospodářské oblasti jsou však částky velmi nízké na to, aby mohly 
způsobit skutečnou změnu chování. Byly většinou nízké již při svém zavedení a nebyly 
přizpůsobeny  
inflaci. Navíc příjmy vzhledem ke snížení emisí klesají. Větší část těchto příjmů plyne do Fondu 
životního prostředí.   
 
Obecná sazba daně z přidané hodnoty činí v České republice 22 %, avšak u určitých ekologických 
produktů se vybírá DPH pouhých 5 %95. 
 
Převzetí evropských norem může být v oblasti daní pozitivní účinky. Vychází se z toho, že úplná 
aplikace evropské směrnice o dani z minerálního oleje96, která stanovuje minimální daňové sazby pro 
benzin a motorovou naftu (i když na nízké úrovni), vyvolá pokles spotřeby a tím i redukci emisí 
hnacích plynů. 
 
Zdanění výrobků energií sice Komise podávala jako návrh směrnice v r. 1997, avšak návrh nebyl 
přijat (stav 2001). Tento návrh směrnice předpokládá rozšíření obligatorní minimální daně na 
všechny výrobky-energie, vč. minerálních olejů, zemního plynu, uhlí, rašeliny a elektřiny a zahrnuje 
postupné zvyšování daňových sazeb.  
 
Jak v případě platné směrnice, tak i pro návrh směrnice platí, že redukční účinky ve vztahu ke 
spotřebě energie a související účinky na emise hnacích plynů a škodlivin musí být v České republice 
stanoveny daleko vyšší, než tomu bylo v dosavadních členských státech. Daňové sazby jsou v České 
republice výrazně nižší než je úroveň EU a vzhledem ke stále ještě vysoké efektivnosti energetiky  se 
zde nabízí dodatečný prostor pro snížení spotřeby energie97.  
 
 
 
 

                                                 
95 Homeyer, Ingmar von; Bär, Stefani; Carius, Alexander und Deim, Szilvia, 2001, str. 176 f.. 
96 (92/81/EWG) 
97 Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, str. 63-67. 



Stav životního prostředí v České republice 
 

 
25 PE 323.496 

 

PŘÍLOHA 
 
 
I. Základní údaje ČR a EU 
 
 
 Evropská Unie Česká republika 
Plocha (1.000 km2) 3.191,1 78,9 
 100% 2,47% 
Obyvatelstvo (mil., 2001) 376,0 10,3 
 100% 2,74% 
Očekávaná délka života, ženy 81,2 78,3                             

       
Očekávaná délka života, muži 74,9 71,6 
HDP 2000 (v 1.000 mil. €) 8.525,9 55,0 
HDP na obyv. podle standardu 
kupní síly EU=100 

100 60 

Hospodářský růst 2000 3,3% 2,9% 
Hospodářský růst 2001 1,7% 3,6% 
Inflace 2000 2,1 3,9 
Inflace 2001 2,3 4,7 
Nezaměstnanost 2001 7,6 8,1 
Nezaměstnanost 2002 7,8 8,8 
Os.auta (v mil., 1990) 143,2 2,41 
Os.auta (v mil., 1998) 169,0 3,49 
Změna 1990/1998 +11% +45% 
Parliamentary Documentation Centre, Dalsgaard, Jens, Task Force Enlargement, Statistical Annex, 2002, S. 3 | Cesky 
statisticky urad, Aktualni informace, nejzadanejsi udaje o CR v roce 2001. 
 
 
 
 
 
II. Vývoj emisí škodlivin v České republice 1980-2000 
 
 
Rok Pevné látky SO2 NOx CO CxHy 
 t/rok % t/rok % t/rok % t/rok % t/rok % 

1980 1 267 241 100,0 2 148 409 100,0 730 816 100,0 894 452 100,0 134 937 100,0 
1985 1 014 683 80,1 2 161 390 100,6 794 984 108,8 899 267 100,5 136 407 101,1 
1990 631 402 49,8 1 875 694 87,3 741 915 101,5 890 815 99,6 225 215 166,9 
1995 201 031 15,9 1 091 056 50,8 412 486 56,4 874 002  97,7 164 046 121,6 
2000 57 405 4,5 264 749 12,3 397 287 54,4 649 304 72,6 148 800 110,3 

Cesky hydrometeorologicky ustav, Usek ochrany cistoty ovzdusi 
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III. Rozdělení emisí hnacích plynů podle sektorů v České republice a Evropské unii 1998 
 
 
Sektor EU Česká republika 
Energie + přeměna 27,0% 40,0% 
Průmysl 15,1% 25,3% 
Doprava 20,5% 7,5% 
Služby, soukromá spotřeba 
atd. 

17,3% 13,9% 

Těžba oleje a plynu 1,2% - 
Těžba uhlí 0,8% 3,8% 
Průmyslové procesy 5,4% 2,6% 
Odpad 2,9% 1,7% 
Zemědělství 9,8% 5,3% 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2001, str.12/18. 
 
 
 
 
 
 
IV. Produkce odpadů v České republice 2000 
 
 
Kategorie odpadu nebez-

pečný 
ostatní celkem 

Produkce odpadu v průmyslu 2 603 37 560 40 163 
z toho:    
zemědělský odpad 34 11 784 11 818 
odpad při těžbě 11 2 667 2 678 
průmyslový odpad 1 637 7 981 9 618 
odpad při výrobě energie (bez 
radioaktivních odpadů) 

459 7 507 7 966 

odpad ve stavebnictví 160 4 923 5 083 
odpad v dopravě 18 367 385 
odpad z likvidace odp.vod a čištění 
měst 

210 757 967 

komunální odpad 27 3 407 3 434 
Celková produkce odpadu 2 630 40 967 43 597 
Cesky statisticky urad, Produkce odpadu podle skupin OKEC c roce 2000. 
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V. Údaje vztahující se k oblasti životního prostředí v ČR a OECD 
 
 OECD - průměr Česká republika 
Území   
Plocha (1.000 km2) 34.777 79 
Přírodní chráněná území (% celkové plochy) 12 , 4 16,2 
Používání dusíkatých hnojiv (t/km2 orné půdy) 6,5 6,6 
Používání pesticidů (t/km2 orné půdy) 1,25 0,12 
Lesy   
Zalesněné území (% celkové plochy) 33,9 34,1 
Využívání lesních zdrojů (sklizeň / nárůst) 0,5 0,7 
Dovoz tropického dřeva (US$/obyv) 5,1 0,1 
Ohrožení živočichové   
Savci (% známých druhů) - 33,3 
Ptáci (% známých druhů) - 55,9 
Ryby (% známých druhů) - 29,2 
Voda   
Odběr vody (% z ročního množství, které je k dispozici) 11,9 15,6 
Přípojky na kanalizaci (% obyvatelstva) 59 59 
Ovzduší   
Emise oxidu siřičitého (k/obyv.) 39,2 68 
(kg/1.000 US$ HDP) 2 5,3 
Změna od 1990 do konce 90.let v % -24 -63 
Emise oxidu dusnatého (k/obyv.) 41,1 41,1 
(kg/1.000 US$ HDP) 2,1 3,2 
Změna od 1990 do konce 90.let v % -3 -43 
Emise oxidu uhličitého (t./obyv.) 10,9 11,7 
(t./1.000 US$ HDP) 0,52 0,93 
Změna od 1990 do konce 90.let v % -9 -20 
Energie   
Celková spotřeba energie, 1998 (Mtoe) 5114 41 
Změna 1990-1998 v % 13,2 -13,4 
Intenzita energetiky 1998 (t./1000 US$ HDP) 0,22 0,32 
Změna 1990-1998 v % -6,3 -4,2 
Struktura výroby energie, 1998 v %   
Pevná paliva 23,9 52,5 
Nafta 41,9 20,2 
Zemní plyn 20,6 18,6 
Jaderná energie 10,9 8,3 
Regenerativní energie 2,8 0,4 
Silniční doprava   
Tok silniční dopravy 1998 (1000km/obyv.) 7,9 3 
Stav motorových vozidel 1998 (v 10.000 vozidel) 56.605 377 
Změna 1990 do 1998 v % 20,1 45,5 
Motorová vozidla na 100 obyvatel 51 37 
Tok odpadů   
Průmyslové odpady (kg/1.000 US$ HDP) 70 288 
Městské odpady (kg/obyv.) 500 310 
Radioaktivní odpady (t/Mtoe of TPES) 1,6 1 
OECD, 2001a. 
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VI. Celkové investice na ochranu životního prostředí podle obsahových těžišť 
 
 

z toho Rok (1) Celkem 
ochrana 
vod 
(mimo 
podzemní 
vody) 

ochrana 
ovzduší a 
klimatu 
(2) 

ekologic-
ké zhod- 
nocení 
odpadů 

rekultiva-
ce půdy 

ochrana 
přírody a 
krajiny 
(3) 

redukce 
vlivu fy-
zikálních 
faktorů 

ochrana 
půdy a 
podzem-
ních vod 

1995 32 252 10 246 17 886 2 772 374 - 974 - 
1996 37 036 10 011 21 475 3 449 - 659 567  875 
1997 40 503 11 275 22 323 4 765 - 1 081 455 604 
1998 35 160   8 291 20 141 4 698 - 1 162 313 555 
1999 28 956 8 839 15 762 2 597 - 1 091 241 426         

 
(1) do r. 1994 pouze finanční investice 
(2) do r. 1995 ochrana kvality ovzduší 
(3) do r. 1995 rekultivace půdy 
Cesky statisticky urad, Celkove investice na ochranu zivotniho prostredi podle programoveho zamereni. 
 
 
 
 
 
 
VII. Vývoj emisí hnacích plynů v České republice 1990 - 1998 (podle sektorů) 
 
 
Hnací 
plyny 

CO2 CH4 N2O Celkem 

Oblast 
emisí 

1990 1998 Zm. 
v % 

1990 1998 Zm. v 
% 

199
0 

199
8 

Zm. 
v % 

1990 1998 Zm. 
v % 

Energie + 
přeměna 

94.090 58.705 -
37,6 

1.239 483 -61 5.95
2 

961 -
83,9 

101.281 60.149 -40,6 

Průmysl 23.104 38.037 64,6 - - - - - - 23.104 38.037 64,6 
Doprava 7.959 10.779 35,4 - - - 248 434 75 8.207 11.213 36,6 
Služby 35.948 19.973 -

44,4 
336 126 -62,5 62 217 250 36.346 20.316 -44,4 

Těžba oleje 
a plynů 

- - - 676 592 -12,4 - - - 676 592 -12,4 

Těžba uhlí - 417 - 7.600 5.314 -30,1 - - - 7.600 5.731 -24,8 
Průmyslové 
procesy 

5.417 2.661 -
50,9 

- - - 1.02
3 

1.20
9 

18,2 6.440 3.870 -39,9 

Zemědělstv
í 

- - - 4.284 2.541 -40,7 713 5.39
4 

645
6 

4.997 7.935 58,8 

Odpad - 357 - 2.205 2.058 -6,7 - 186 - 2.205 2.601 18 

Celkem 166.518 130.929 -
21,4 

16.33
8 

11.10
9 

-32 7.99
8 

8.40
1 

5 109.854 105.439 -21,2 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2001, str. 18. 
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VIII. Změna emisí hnacích plynů v Česku (a přistupujících zemích lucemburské skupiny) 
vyvolaná aplikací relevantních úprav EU (odhad pro r. 2010) 
 
 
 Potenciál účinnosti oproti r. 1998 v Gg ekv.CO2 
Úprava [hnací plyny] Česká republika Přistupující státy celkem 

(Estonsko, Polsko, 
Slovinsko, Česká rep., 
Maďarsko) 

Liberalizace trhu s energií 
(CO2ú 

snižující účinek 
(až  13.000 Gg) 

snižující účinek 
(až 60.000 Gg) 

Směrnice 
Velké spalovny a jejich revize 
(CO2) 

spíše snižující účinek 
(nekvantifikovatelný) 

spíše snižující účinek 
(nekvantifikovatelný) 

Evropské sdružení uhlí a 
oceli: 
náhrada uhlí (CO2) 

tendence ke snižujícímu 
účinku (malá) 

snižující účinek 
(až 14.500 Gg) 

Směrnice a dobrovolné 
dohody o spotřebních 
standardech (CO2) 

snižující účinek 
 

snižující účinek 
(až 4.000 Gg) 

Dobrovolné dohody o emisích 
CO2 u osobních automobilů 

snižující účinek snižující účinek 
(až 3.200 Gg) 

Směrnice o daních 
z minerálních olejů a její 
revize (CO2) 

snižující účinek snižující účinek 
(až 5.600) 

Směrnice o deponiích (CH4) snižující účinek 
(až 1.200-1.400 Gg) 

snižující účinek 
(až 12-14.000 Gg) 

Společná agrární politika 
(CH4) 

spíše zvyšující účinek spíše zvyšující účinek 
(pravděpodobně malý) 

Společná agrární politika a 
směrnice o dusičnanech (N20) 

zvyšující účinek zvyšující účinek 
(až 5.000 Gg) 

Nařízení o opatřeních v lesním 
hospodářství (CO2) 

snižující účinek snižující účinek 
(nejasné, až 2.500 Gg)  

Směrnice o integrované 
prevenci a snížení znečištění 
životního prostředí 
(CO2, N2O, CH4, SF6) 

snižující účinek snižující účinek 
(až 12.700 Gg) 

Strukturální a kohezní fond 
(CO2) 

zvyšující účinek 
(nekvantifikovatelný) 

zvyšující účinek 
(nekvantifikovatelný) 

Směrnice o obnovitelných 
energiích (CO2) 

snižující účinek 
(až 1.600 Gg) 

snižující účinek 
(až 7.000 Gg) 

Úpravy podle EU celkem snižující účinek 
(možná až  
16.000 Gg) 

snižující účinek 
(možná až 
100-110.000 Gg) 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2001, str. 102 .... 
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SEZNAM ZKRATEK 
 
 
ACEA   - evropský výrobce automobilů 
BAT   - Best Available Techniques 
HDP   - hrubý domácí produkt  
CH4   - metan 
CO   - oxid uhelnatý 
CO2   - oxid uhličitý 
CO2ekv.  - ekvivalenty oxidu uhličitého 
CR   - Česká republika 
CSFR   - Československá federální republika 
CSSR   - Československá socialistická republika 
CxHy   - uhlovodíky 
CzK   - české koruny 
ES   - Evropské společenství 
ESUO    - Evropské sdružení uhlí a oceli  (Montanská dohoda) 
EU   - Evropská unie 
SAP   - společná agrární politika 
Gg   - Gigagram 
GW   - Gigawatt 
Hot Spots  - oblasti velmi postižené znečištěním životního prostředí 
IEA   - International Energy Agency 
JAMA   - japonští výrobci automobilů 
KAMA  - korejští výrobci automobilů 
Kg   - kilogram 
Mio.   - milion 
Mrd.   - miliarda 
MW   - Megawatt 
NOx   - oxidy dusíku 
N2O   - rajský plyn 
Černý trouúhelník - průmyslová oblast tvořená trojúhelníkovitým územím bývalé NDR, 
                                                Polska a Čech  
SF6   - fluorid sírový 
SO2   - oxid siřičitý 
t.   - tuna 
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